
İŞ VE MESLEK 
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İŞ VE MESLEK 
DANIŞMANLIĞI 

İş Ararken Neler Yapmalıyım?

Kariyer Planım Nasıl Olmalı?

Bana Uygun Meslek Hangisi?

Nerede Staj Yapabilirim?

Kendi İşimi Nasıl Kurabilirim?

İşverenlere Yönelik Hizmetler ve 
Teşvikler Nelerdir?

2



İş ve meslek danışmanları; öğrencilerin mes-
lek seçimlerine, İŞKUR’a kayıtlı iş arayanların 
iş bulmalarına, mesleki uyum problemlerini 
gidermelerine, mesleki becerilerini geliştirme-
lerine, mesleklerini/işlerini değiştirmelerine, 
işverenlerin ise mevzuat çerçevesinde bilgi-
lendirilmeleri ile açık iş taleplerini karşılama-
larına sistemli olarak yardım eden kişilerdir.

İŞ VE MESLEK 
DANIŞMANI
KİMDİR?

İş Arayanlara
Yönelik

DANIŞMANLIK 
HİZMETLERİ

İş ve meslek danışmanları, bireysel danışmanlık 
görüşmeleri sayesinde iş arayanların kendilerini 
tanımalarına, meslekler ve mesleki eğitim yerleri 
hakkında bilgi edinmelerine, edindikleri bilgileri 
değerlendirerek kendilerine uygun işlere, meslek-
lere, kurs ve programlara yönelmelerine yardımcı 
olmaktadır.

İş arayanlara bireysel olarak veya grup hâlin-
de iş arama becerilerinin geliştirilmesi süreci, 
becerilerin tanımlanması, işveren beklentileri, 
iş olanakları, iş talep formu, etkili öz geçmiş 
hazırlama yöntemleri, görüşme esnasında iş-
veren tarafından beğenilmeyen davranışlar ve 
benzeri konuların anlatıldığı iş arama becerile-
rinin geliştirilmesi seminerleri verilmektedir.
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“İK Platformları; iş yeri bünyesinde insan 

kaynakları departmanı bulunan en az 10 

çalışanı olan iş yerlerini hedef kitle olarak 

belirleyen özelleştirilmiş işveren danış-

manlığı hizmetidir.’’

İnsan 
Kaynakları (İK) 
PLATFORMLARIİş ve meslek danışmanları, işverenlerin 

İŞKUR hizmetlerini tanımasına,  iş gücü 
taleplerinin alınmasına, İŞKUR ile ilgili iş-
lemlerini gerçekleştirmelerine yardımcı 
olmaktadır.

İşverenlerin eleman taleplerini karşılaya-
rak mevcut ihtiyaçlarını gidermenin yanı 
sıra, gelecekte ihtiyaç duyacakları mes-
lekleri de belirleyerek onlar için bir yol ha-
ritası çizmektedir.

İşverenlere 
Yönelik

DANIŞMANLIK
HİZMETLERİ
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Öğrencilere 
Yönelik
DANIŞMANLIK
HİZMETLERİ
İş ve meslek danışmanları, öğrencilere kariyer 
rehberliği hizmeti sunmaktadır. Danışmanlar, 
öğrencilerin kendi beceri ve ilgi alanlarını keş-
fetmelerine yardımcı olarak ortaöğretim son-
rası eğitim alacakları alanı seçmelerinde ve 
aynı zamanda meslekler ve kariyer planlama-
sı konularında destek vermektedirler.  



İş arayan ve meslek seçimi aşamasında 
olanları işe/mesleğe yönlendirmek 
ve kariyer planlamalarına destek 
olmak, meslek seçme aşamasında 
olan öğrencilerin, velilerinin ve rehber 
öğretmenlerinin bilgi düzeylerini arttırmak 
amacıyla her yıl Meslek Seçimine Destek 
dergisi hazırlanmakta ve Kurumumuzun 
resmî web sitesinden yayımlanmaktadır.

MESLEK 
SEÇİMİNE DESTEK

DERGİSİ
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Kurumumuzun bilinirliği ve tanınırlığının artırılması ve kariyer yolunda 
gençlerimizin yalnız kalmaması için “Meslek Tanıtım Günleri” 
düzenlenmektedir. Böylece üniversite bölüm tercihleri öncesinde öğrenciler 
bilgilendirilerek yanlış meslek seçiminin birey ve toplum üzerindeki olumsuz 
etkilerinin azaltılmasına destek olunmaktadır.
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250 mesleğe ilişkin 8 adet 
Meslek Bilgi Kitapçığı, 
Türkiye geneli ortaokul ve lise 
seviyesinde öğrenim gören 
öğrencilerin kullanımına 
sunulmuştur.

Ayrıca, meslek bilgi kitapçıkları 
Eğitim Bilişim Ağı (EBA) 
platformuna da entegre 
edilmiştir.

MESLEK BİLGİ 
KİTAPÇIĞI
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İş Kulüpleri, iş gücü piyasasında özel politika gerektiren gruplar olarak tanımlayabileceğimiz 
iş arayanlara motivasyon ve yöntem desteği verme amacıyla uygulamaya konulan 
yoğunlaştırılmış bir iş ve meslek danışmanlığı programıdır.

BU KULÜPTE

İŞ VAR!

İş Kulüplerinde: 

• Çalışmak isteyen herkese göre bir iş 
bulunduğunu,

• İşe girebilmek için neler yapmanız 
gerektiğini,

• Hangi yollarla iş arayabileceğinizi,

• Mülakat tekniklerini,

• İş görüşmelerinde nasıl davranmanız 
gerektiğini,

• İşe kabul edilmeniz için küçük ama önemli 
detayları,

• İyi bir öz geçmişin nasıl hazırlanacağını 
öğrenebilirsiniz.
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Engellilere yönelik sunduğumuz Kurum hizmetlerinin kapasitesinin geliştirilmesi ve standart hâle 
getirilmesi amacıyla engelli bireylerin istihdama kazandırılması için dünyada gelişmiş birçok ülkede 
uygulanan destekli istihdam modeli uygulamasının ülkemizde Kurumumuz bünyesinde hayata 
geçirilmesine yönelik çalışmalar 2018 yılı itibarıyla başlatılmıştır. Engelli iş koçluğu hizmetiyle:

• Engelli bireylerin istihdamlarının 
sürdürülebilir olmasını sağlamak,

• Engelli bireyleri istihdam etme noktasında 
işverenleri teşvik etmek,

• Engelli bireyleri becerileri ve niteliklerine 
uygun işe/mesleğe yönlendirmek,

• Bireysel Eylem Planları ile engelli bireylere 
yönelik takip mekanizması oluşturmak,

• Engellilere sunulan Kurum hizmetlerini 
daha nitelikli hâle getirmek 
hedeflenmektedir.

ENGELLİ
İŞ KOÇLUĞU
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Üniversitelerde yer alan İŞKUR 
Kampüs birimleri ile bireysel olarak 
veya grup hâlinde öğrencilere 
danışmanlık hizmeti verilmektedir. 

Öğrenciler ile görüşmeler 
gerçekleştiren iş ve meslek 
danışmanları; iş gücü piyasası, 
işbaşı eğitim programları, İŞKUR 
faaliyetleri, iş arama becerileri, 
işverenle mülakat/görüşme 
teknikleri, öz geçmiş hazırlama, 
Avrupa Birliği düzleminde iş arama 
ve “Europass CV oluşturma” 
gibi konularda bilgilendirme 
faaliyetlerinde bulunmaktadır.

İŞKUR 
KAMPÜS
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İŞKUR tarafından hizmetinize sunulmuş 
olan Mesleki Yönelim Test Bataryası ile 
kendinize en uygun mesleği seçmenize 
katkı sağlıyoruz.

Meslek seçiminde size yol göstermesi 
amacıyla mytb.iskur.gov.tr adresine 
tıklayarak “Mesleki Yönelim Test 
Bataryası”nı çözebilirsiniz. Bu sayede 
kişilik özelliklerinizin ve mesleki 
becerilerinizin neler olduğunu detaylı 
bir rapor hâlinde öğrenebilir ve 
sonuçlarınızı en yakın İŞKUR Hizmet 
Merkezine giderek iş ve meslek 
danışmanınızla değerlendirebilirsiniz.

Kurumumuz; eğitim ile istihdam arasındaki 
ilişkinin güçlendirilmesi amacıyla lise, üniversite, 
yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin staj 
fırsatlarına ulaşabilmesine yönelik olarak 
‘’İŞKUR Staj Portalı’’nı hizmete açmıştır. 
Kurumumuza kayıtlı işverenlerden alınan staj 
ilanları “Staj Portalı”nda görünmekte ve staj 
yeri arayan öğrencilere bu portal üzerinden 
başvurabilme imkânı sağlanmaktadır.

Portalın temel amacı iş gücü piyasasının ihtiyaç 
duyduğu nitelikli personelin yetişmesine aracılık 
etmek ve bu doğrultuda nitelikli personel ile 
İŞKUR arasındaki irtibatı güçlendirmektir.  İŞKUR 
Kampüsler aracılığıyla üniversite öğrencilerinin 
aradıkları staj imkânlarına kavuşabilmeleri için 
destek olunmakta, ayrıca  https://staj.iskur.
gov.tr/ adresi üzerinden de staj başvuruları 
yapılabilmektedir.

MESLEKİ YÖNELİM

TEST 
BATARYASI

STAJ
PORTALI
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AVRUPA REHBERLİK MERKEZİ
(EUROGUIDANCE)
Kurumumuz, 2009 yılından bu yana Avrupa Rehberlik Merkezi Türkiye temsilcisi olarak: 

• Konferans, kongre, seminer, çalıştay, eğitim gibi etkinliklerle Avrupa’daki rehberlik 
trendlerini takip etmekte,

• Kariyer rehberliği ve danışmanlığı uygulayıcıları için basılı ve elektronik kaynaklar 
üretmekte,

• Hayat boyu rehberlik kapsamında ülkemizdeki mesleki rehberlik ve danışmanlık 
sistemlerinin ve eğitim-istihdam ilişkisinin geliştirilmesine katkı sunmaktadır.



14

İȘ VE MESLEK DANIȘMANI
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NASIL ÇALIȘIR? 



www.iskur.gov.tr

44475 87

/TurkiyeIsKurumu

170
ALO

Bilgi Danışma Hattı


